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Officiële naam en publiek bekende naam; 

Oorlogsgravenstichting 

OGS 

 

RSIN / Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel; 

RSIN: 002878112 

KvK:  41149180  

 

Contactgegevens: 

 

Zeestraat 85 Postbus 85981 

2518 AA  Den Haag 2508 CR Den Haag 

070-3131080  

info@ogs.nl  

 

Doelstelling volgens de statuten; 

1. De Stichting heeft ten doel, binnen de grenzen getrokken in artikel 3 van de statuten, aan 

Nederlandse oorlogsslachtoffers op respectvolle wijze een Nederlands oorlogsgraf dan wel 

– indien geen laatste rustplaats aanwezig of bekend is – een plaats van herdenking te 

bezorgen.  

 

2. De Stichting heeft mede ten doel het doen van al datgene ten aanzien van de in het eerste 

lid genoemde oorlogsslachtoffers wat nodig is om de nagedachtenis der gevallenen op 

waardige wijze te eren.  

 

3. De Stichting heeft mede ten doel het doen van necrologisch onderzoek ten behoeve van 

nabestaanden, instellingen en belangstellenden.  

 

4. De Stichting kan een blijvende bijdrage leveren aan de instandhouding en 

voortschrijdende ontwikkeling van een gedenkcultuur in Nederland.  

 

5. De Stichting kan, onder inachtneming van het gestelde in artikel 3, lid 1, sub b van de 

statuten, graven van geallieerde militaire oorlogsslachtoffers binnen de grenzen van het 

Koninkrijk verzorgen. 

 

 

Hoofdlijnen beleidsplan; 

De Stichting onderhoudt ongeveer 50.000 Nederlandse oorlogsgraven die verspreid liggen over de 

hele wereld. Het betreft hier graven van burgers en militairen die na 9 mei 1940 gevallen zijn. Hun 

graven zijn te vinden op erevelden, maar ook op gewone begraafplaatsen in dorpen en steden. 

Informatie over het ontstaan, de taken en de organisatie van de Stichting, treft u hier op de website 

http://www.oorlogsgravenstichting.nl/ aan. In het kader van een overeenkomst met de Engelse 

zusterorganisatie (CWGC) voeren wij het onderhoud uit aan circa 10.000 verspreide graven van in 

Nederland begraven oorlogsslachtoffers uit de Common Wealth landen.  

http://www.oorlogsgravenstichting.nl/
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Bestuurssamenstelling en de namen van de bestuurders 

 

Raad van Toezicht 

Voorzitter : Mr. J.P.H. Donner, Minister van Staat 

Vice-voorzitter : Dhr. T.A. Middendorp, Generaal b.d. 

 

 

Overige leden: 

Mevrouw mr. C.T.L.  Hamaker 

Mevrouw N. Bonnevalle MSc MBA 

De heer Drs. E.H. Wellenstein 

De heer B. Vaandrager 

 

Raad van Advies 

Voorzitter: Mr. G.J. de Graaf, oud-senator Eerste Kamer 

 

Leden die een Ministerie vertegenwoordigen: 

Defensie : Mr. M. Gazenbeek, Plv. Secretaris-generaal 

 

Overige leden: 

Mevrouw prof. mr. E.M. Mijnarends 

Mr. E.F. Jacobs, oud-ambassadeur 

Mr. D. van Putten, Luitenant-Generaal b.d. Koninklijke Marechaussee 

Drs. J.H. Wehren, Luitenant-generaal b.d. der Koninklijke Luchtmacht 

De heer A.G. van Ede, Luitenant-generaal der Mariniers b.d. 

 

Directeur-bestuurder:  T.W.B. Vleugels 

 

Beloningsbeleid 

De leden van de Raad van Toezicht en de Raad van Advies ontvangen geen beloning maar slechts 

een onkostenvergoeding.  

 

De Directeur-bestuurder ontvangt een salaris conform de CAO Rijksoverheid. De hoogte van het 

salaris wordt periodiek middels het binnen het Rijk gebruikte functiewaarderingssysteem 

FUWASYS getoetst. 

 

De medewerkers van de Oorlogsgravenstichting in Nederland volgen de CAO Rijksoverheid. Voor 

de medewerkers in Indonesië wordt zoveel mogelijk het beloningsbeleid van de voor het lokale 

ambassadepersoneel van de Nederlandse Ambassade Jakarta gevolgd. 

 

Activiteitenverslag 

De activiteiten van de stichting bestaan uit het werk voortvloeiend uit de doelstelling volgens de 

statuten zoals het onderhouden of doen onderhouden van Nederlandse erevelden in, onderhouden 

van stichtings- en rijksgraven. Daarnaast voeren wij onder meer bloemleggingen uit, organiseren 

pelgrimsreizen voor nabestaanden van oorlogsslachtoffers en geven wij gastlessen op scholen. Het 

jaarbericht, welke aan begunstigers wordt gestuurd, kan gelezen worden als activiteitenverslag en 

is via de website te lezen of te downloaden Jaarbericht OGS 2021.  

https://issuu.com/oorlogsgraven-stichting/docs/ogs_jaarboekje_2021_digitaal


1 

 

 

Balans per 31 december 2021 
(na bestemming saldo baten en lasten) 

 

 

Actief 

Toe-

lichting 

   

31.12.2021 

    

31.12.2020 

  

Passief 

Toe-

lichting 

   

31.12.2021 

    

31.12.2020 

    €    €      €    € 

Vaste activa          Eigen vermogen 7        

                   

Immateriële vaste activa 1   57.010    15.559  Kapitaal  45    45   

Materiële vaste activa 2   1.203.914    1.249.270  Algemene reserve  2.736.546    2.622.621   

              2.736.591    2.622.666 

Financiële vaste activa 3         Bestemmingsreserves:         

Beleggingen   5.856.118    5.108.557    rentefluctuaties pensioen         

Vastgoedbeleggingen  785.000  6.641.118  732.000  5.840.557  voorziening Indonesië  0    0   

          WW- en Ontslaguitkeringen  218.873    78.873   

          Nieuw Beleid  132.222    132.222   

Vlottende activa          Jubileum 75 jaar OGS  105.000    70.000   

Voorraden 4   44.096    41.432      456.095    281.095 

          Bestemmingsfondsen: 

egalisatie wisselkoersen 

Indonesië 

 

920.991 

 

 

 

1.031.442 

 

 

          prijsontwikkelingen Indonesië  214.361    478.011   

          Herwaarderingsreserve 

Vastgoed 

 

785.000    732.000   

Vorderingen: 5             1.920.352    2.241.453 

Diverse vorderingen  375.142    1.120.823        5.113.038    5.145.214 

Overlopende activa  155.098  530.240  48.240  1.169.063  Voorzieningen 8        

          Pensioenen   4.454.934    3.934.415   

          Groot onderhoud erevelden en 

opstallen  

 438.630    580.896   

Liquide middelen 6   2.027.527    2.012.371      4.893.564    4.515.311 

          Langlopende schulden 9        

          Bloemleggingen    9.496    10.349 

                   

          Kortlopende schulden         

          Investeringssubsidie 

Uitbreiding Loenen 10 0    18.113   

          Investeringssubsidie 

Veteranenbegraafplaats 

 

0    0   

          Diverse schulden  374.237    383.869   

          Overlopende passiva  113.570    255.396   

              487.807    657.378 

    10.503.905    10.328.252      10.503.905    10.328.252 
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Staat van baten en lasten over 2021 

Baten Toe-

lichting 

Begroot 2021 

 

 Uitkomst 2021 Uitkomst 2020 

    €    €    € 

Subsidie Ministerie van 

BZK  

 

11 3.548.000 

 

 

 

3.578.000 

 

 

 

3.501.000 

 

 

Overige baten 12 25.000    56.122    48.326   

Interest en dividend 13 115.000    85.216    99.673   

Koersresultaten effecten 14 105.000    687.391    151.990   

Herwaardering vastgoed 15 0    53.000    74.000   

Bloemleggingen 16 26.000    26.524    27.019   

Opbrengst vastgoed 17 0    0    10.220   

Overige ontvangsten 18 2.500    740    1.211   

    3.821.500    4.486.993    3.913.439 

Lasten Kerntaak 19            

             
Kosten erevelden en 

onderhoud graven 

 

2.021.006    1.984.767 

 

 

 

1.955.120 

  

Communicatie  247.165    240.931    204.152   

Bloemleggingen  52.949    53.530    60.263   

Pelgrimsreizen  61.544    29.523    29.361   

Herdenkingen  31.000    13.530    10.997   

Kosten Bestuur en Accountant 44.904    43.081    42.088   

Internationale samenwerking 10.000    7.086    329   

Personeelskosten Ned.  633.977    477.454    496.045   

Personeelskosten Ind.  644.541    768.481    581.944   

Mutatie 

pensioenvoorziening  150.000    520.519    147.757 

  

Bureaukosten Nederland  254.576    199.101    231.776   

Kosten ICT  83.291    108.073    104.240   

Bureaukosten Indonesië  91.258  4.326.211  73.093  4.519.169  66.710  3.930.782 

             
Resultaat Kerntaak    (504.711)    (32.176)    (17.343) 

             Lasten aanvullende  

taken 

 

20 

           

Fondsenwerving  66.964    54.034    54.267   

Educatie  53.499    40.092    38.477   

Overige activiteiten  41.592    2.137    0   

Donatie Vrienden OGS  0    6.875    50.264   

Bijzondere projecten  181.500  343.555  482.374  585.512  140.663  283.671 

             
Ontvangsten t.b.v.  

aanvullende taken 

 

21 

           

Fondsenwerving/Legaten  0    9.503    87.539   

Collectebussen  0    6.185    5.459   

Giften en bijdragen  96.000    87.207    76.210   

Vastgoed Leiden  0    18.845       

Dotatie Vrienden OGS  96.055    0    0   

Ontvangsten bijzondere 

projecten 

 
151.500  343.555  463.772  585.512  114.463  283.671 

Resultaat aanvullende taken   0    0    0  

             
Saldo Baten en lasten    (504.711)    (32.176)    (17.343) 
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 Toe-

lichting 

Begroot 2021 

 

 Uitkomst 2021 Uitkomst 2020 

    €    €    € 

             

Bestemming saldo baten en lasten           

             
Saldo van baten en lasten    (504.711)    (32.176)    (17.343) 

             

Toevoeging 

bestemmingsreserve WW- 

en Ontslaguitkeringen    0    (140.000)    (30.000) 

Onttrekking 

bestemmingsreserve 

rentefluctuaties 

pensioenvoorziening 

Indonesië    0    0    42.589 

Onttrekking 

bestemmingsfonds 

egalisatie wisselkoersen 

Rupiah’s     0    110.451    (239.402) 

Onttrekking 

investeringssubsidie MF 

gebouw Loenen    0    0    93.354 

Toevoeging       

reservering t.b.v. jubileum 

75 jaar OGS    0    (35.000)    (35.000) 

Onttrekking 

bestemmingsfonds 

prijsontwikkeling 

Indonesië    253.535    263.650    170.995 

Onttrekking 

bestemmingsreserve 

Nieuw Beleid    0    0    51.425 

Toevoeging 

herwaarderingsreserve    0    (53.000)    (74.000) 

             

             

Mutatie Algemene reserve    (251.176)    113.925    (37.382) 
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Toelichting resultaat 2021 

 

Subsidie ministerie van binnenlandse zaken en koninkrijks- relaties (BZK) 2021 

 

De vervaldatum van de subsidieregeling is 1 januari 2023. Bij de beoordeling van de hoogte van 

de subsidie wordt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties rekening 

gehouden met de inkomsten uit activiteiten of eigen vermogen die de Oorlogsgravenstichting 

zelf genereert. 

 

De subsidie bedraagt ten hoogste het bedrag dat uit de begroting van het Ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties blijkt. Voor 2021 bedraagt de subsidie € 3.578.000. 

In dit bedrag is de bijstelling voor loon- en prijsontwikkeling 2021 ad. € 77.000  inbegrepen. De 

LPO 2021 bedraagt 2,152%. De door het ministerie van Buitenlandse Zaken opgegeven 

percentage loonstijging voor lokaal in Indonesië aangenomen personeel is afhankelijk van de 

loonschaal tussen de 6,07% en 11,90%. 

 

De opbrengst vermogen en overige inkomsten is uitgekomen op een bedrag groot € 908.993. Dit 

bedrag bestaat voornamelijk uit opbrengst vermogen ad. € 772.607  

De totale subsidies en baten welke voor de Kerntaak ingezet worden komen uit op € 4.486.993.  

 

De staat van baten en lasten is gesplitst in lasten kerntaak en lasten aanvullende taken. Tot de 

kerntaak behoren alle activiteiten die uitgevoerd worden om de doelstelling van de 

Oorlogsgravenstichting te halen en die genoemd worden in de subsidieregeling. Deze kosten 

worden primair uit de subsidie bestreden. 

 

Tot de aanvullende taken behoren de activiteiten die wij volgens de subsidieregeling dienen uit 

te voeren maar die niet rechtstreeks betrekking hebben op de kerntaak. Deze aanvullende taken 

zijn bedoeld om een verankering in de maatschappij te bewerkstelligen. De aanvullende taken 

zullen voor zover mogelijk door de z.g. derden geldstroom (o.a. fondsenwerving) en legaten en 

nalatenschappen gedekt worden. Bij een negatief resultaat op de aanvullende taken komt dit ten 

laste van de Vriendenstichting. Het positieve resultaat op de aanvullende taken is in 2021 

uitgekomen op € 6.875, begroot was een tekort van € 96.055. Dit verschil is veroorzaakt door 

lagere uitgaven in verband met Covid-19 en de opbrengst uit de verhuur van vastgoed welke uit 

een nalatenschap is verkregen. 

 

De uitgaven voor de uitvoering van de Kerntaak bedragen volgens de staat van baten en lasten 

over 2021 € 4.519.169. Het subsidieresultaat op de Kerntaak komt hiermee uit op € 32.176, 

negatief.  
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Fondsenwerving  

 

In 2021 zijn onderstaande projecten uitgevoerd: 

 

 Project Kosten Ontvangen 

fondsen 

 
 € € 

 
Eerbewijs 157.436 137.500 

 
Concept ontwikkeling Zomerevent 9.075 0 

 
Vrijwilligers 1.297 0 

 
Jubileum 75 jaar OGS 314.566 314.566 

 
Totaal 482.374 452.066 

 

Voor de uitvoering van de projecten is een financiële bijdrage ontvangen van: 

 

Eerbewijs: 

Vfonds € 61.000  

Vriendenstichting OGS € 76.500 

 € 137.500 

 

Jubileum OGS: 

Vfonds € 60.000 

Ministerie van Binnenlandse Zaken € 160.000 

Nog te ontvangen subsidie € 94.566 

 € 314.566 

 

Wij zijn het vfonds, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de Vriendenstichting zeer 

erkentelijk voor hun bijdrage aan deze projecten. 

 

22. SUBSIDIE VFONDS T.B.V. PELGRIMSREIZEN 

 

Vanwege Covid-19 zijn in 2021 geen pelgrimsreizen georganiseerd. 

 

23. BEGUNSTIGERS 

 

In 2021 had de Oorlogsgravenstichting 2.284 (2020: 3.116) begunstigers met een gemiddeld 

donatiebedrag van € 38,18 (2020: € 26,76). De daling van het aantal begunstigers komt mede 

door de hoge leeftijd van onze begunstigers en er komen geen nieuwe begunstigers voor de 

Oorlogsgravenstichting bij, nieuwe aanmeldingen worden tegenwoordig Vriend van de 

Oorlogsgravenstichting. Bij de Vriendenstichting staan in 2021 1.730 Vrienden geregistreerd. 
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Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 
 

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van de Richtlijn voor de  

Jaarverslaggeving 640 (Organisaties zonder winststreven). 

 

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 

historische kosten. Tenzij bij het betreffende balanshoofd anders wordt vermeld worden de 

activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. 

 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden 

slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke 

verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen 

indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

 

De uit een nalatenschap verkregen panden zijn niet door de stichting zelf in gebruik. Volgens 

richtlijn RJ 213 valt deze vastgoed belegging dan onder de Financiële vaste activa in plaats van 

de Materiële vaste activa. De herwaardering wordt verwerkt via de staat van baten en lasten en 

via resultaatbestemming aan het bestemmingsfonds herwaarderingsreserve toegevoegd. De 

jaarrekening en de vergelijkende cijfers is hiermee aangepast.  

Met de Vriendenstichting is afgesproken dat de opbrengst uit nalatenschappen en daarmee ook 

de opbrengst bij verkoop van deze panden aan hen toekomen. 

 

 

Financiële instrumenten  

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten (zoals 

vorderingen en schulden), als afgeleide financiële instrumenten (derivaten) verstaan. Voor de 

grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per 

balanspost. De stichting maakt geen gebruik van derivaten. 

 

 

Omrekening van vreemde valuta 

 

Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers 

per balansdatum. Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode worden in de 

jaarrekening verwerkt tegen de koers van afwikkeling. De uit de omrekening per balansdatum 

voortvloeiende koersverschillen worden opgenomen in de staat van baten en lasten. 

Koersverschillen met betrekking tot financiële vaste activa volgen de waarderingsgrondslagen 

van die rubriek. 
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Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 
 

Immateriële vaste activa 

 

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, verminderd met de 

cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen.  

De jaarlijkse afschrijvingen bedragen een vast percentage van de verkrijgingsprijs, zoals nader in 

de toelichting op de balans is gespecificeerd. Afgeschreven wordt vanaf het moment van 

ingebruikneming. 

 

Materiële vaste activa 

 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs minus lineair berekende 

afschrijvingen, waarbij rekening wordt gehouden met de verwachte toekomstige gebruiksduur en 

de eventuele restwaarde van de desbetreffende activa. Afgeschreven wordt vanaf het moment 

van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven. 
 

Artikel 2 van de “Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de 

regering van de Republiek Indonesië inzake Nederlandse oorlogsgraven (erevelden) op 

Indonesisch grondgebied” vermeldt, dat de regering van de Republiek Indonesië aan de Stichting 

kosteloos gronden ter beschikking heeft gesteld ten behoeve van Nederlandse erevelden, 

uitsluitend voor dit doel en zolang die gronden hiertoe dienen. De uitgaven van bebouwing op de 

erevelden in Indonesië, zoals opzichterswoningen en dergelijke worden dan ook niet geactiveerd, 

doch rechtstreeks ten laste van de staat van baten en lasten gebracht. De directiewoning en het 

pand waarin het hoofdkantoor is gevestigd zijn wel op de balans opgenomen, omdat de 

Oorlogsgravenstichting wel de grond daarvan bezit. 

 

 

Financiële vaste activa 

 

De ter beurze genoteerde effecten worden gewaardeerd op de beurswaarde per balansdatum 

waarbij zowel de ongerealiseerde als gerealiseerde waardeveranderingen van de effecten direct 

in de staat van baten en lasten worden verantwoord onder de koersresultaten effecten. 

 

 

Financiële vaste activa Vastgoedbelegging 

Het uit een nalatenschap verkregen vastgoed wordt tegen de actuele waarde op de balans 

opgenomen. De WOZ-waarde is als benadering van de actuele waarde genomen. De 

herwaardering wordt door resultaatbestemming aan het bestemmingsfonds 

herwaarderingsreserve vastgoedbeleggingen toegevoegd. 

 

 

Voorraden 
 

De voorraden grafstenen, grafsteenstelblokken etc. worden gewaardeerd tegen een gemiddelde 

verkrijgingsprijs. 
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Vorderingen 

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 

gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn 

gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van 

oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van 

individuele beoordeling van de vorderingen. 

 

Voorzieningen 

 

Pensioenverplichting Indonesië: 

Voor de op balansdatum ten behoeve van het personeel in Indonesië opgebouwde en ingegane 

pensioenaanspraken die in eigen beheer worden gehouden, wordt een voorziening gevormd. 

Deze voorziening wordt conform de RJ 271.3 voorschriften actuarieel berekend en is gebaseerd 

op eindloon. De berekening is gemaakt met behulp van de sterftetabel TMI 2011 (2019: TMI 

2011). De gehanteerde disconteringsvoet bedraagt 6,75% (2020: 6,5%). De wisselkoers bedraagt 

€ 0,00620 per Idr. 100,-- (2020: 0,00579). Het aantal actieven bedraagt 120 (2020: 118) en 

inactieven 71 (2020: 65). 

 

Groot onderhoud: 

De voorziening ter gelijkmatige verdeling van de kosten voor groot onderhoud wordt bepaald op 

basis van de te verwachten kosten over een reeks van jaren. Het uitgevoerde onderhoud wordt 

ten laste van deze voorziening gebracht 

 

Langlopende schulden 

 

De langlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en 

vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. 

 

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 

 

De baten en lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.  

Baten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Lasten die 

hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar, worden in acht genomen indien zij voor 

het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

 

De jaarlijks te ontvangen subsidie van het ministerie van BZK wordt ten gunste van de staat van 

baten en lasten gebracht van het jaar waarop de subsidie betrekking heeft.  

 

 

Voor de uitvoering van de Wet normering topinkomens (WNT) heeft de Oorlogsgravenstichting 

zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT. 

 


